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Gordon Ramsey mætir sem dóm-
ari í Masterchef USA ásamt þeim 
Joe Bastianich og Graham Elliot 
á fimmtudagskvöldum á Stöð 2. 
Þetta er þriðja þáttaröðin sem 
Stöð 2 sýnir en ýmsar þraut-
ir eru lagðar fyrir keppendur í 
eldamennsku. Þá reynir á hug-
myndaflug og færni þátttakenda 
og hversu úrræðagóðir þeir eru. 
Að lokum kveða dómararnir upp 
sinn dóm. 

Margar útfærslur
Masterchef-þættirnir urðu upp-
haflega til hjá BBC í Bretlandi. 
Fyrstu þættirnir voru sýndir á 

árunum 1990-2001. Þættirnir 
voru síðan endurhannaðir undir 
nafninu Masterchef Goes Large 
árið 2005. Tveimur síðustu orð-
unum var sleppt árið 2008 og um 
leið hresstu þeir Franc Roddam 
og John Silver upp á þættina, 
en sá fyrrnefndi á heiðurinn af 
sköpuninni. Dómarar voru John 
Torode og Gregg Wallace. Í Bret-
landi eru þættirnir til í fjórum 
útgáfum, Masterchef fyrir áhuga-
fólk um matreiðslu, Masterchef 
Professionals fyrir lærða mat-
reiðslumenn, Celebrity Masterc-
hef fyrir fræga fólkið og Junior 
Masterchef fyrir 9-12 ára börn.  

Þættirnir slógu strax í gegn 
í Bretlandi sem varð til þess að 
önnur lönd tóku þá til sýning-

ar undir sama heiti en með sínu 
fólki. Núna eru þættirnir fram-
leiddir í 35 löndum. Masterchef 
Ísland var sýnt við góðan orð-
stír á Stöð 2 síðastliðið haust. 
Masterchef Ástralía hóf göngu 
sína árið 2009 og er vinsælasti 
sjónvarpsþáttur þar í landi og 
þriðji vinsælasti þátturinn í sögu 
sjónvarps.

Féllu fyrir Ramsey
Masterchef USA var fyrst sýndur 
í júlí 2010 á Fox-sjónvarpsstöð-
inni með hinn fræga enska kokk, 
Gordon Ramsey, í fararbroddi. 
Þættirnir urðu strax vinsælir þar 
í landi enda Ramsey þekktur fyrir 
þættina Hell‘s Kitchen, sem á 
marga aðdáendur. 

Margir sækjast eftir að komast 
að í þáttunum en fyrst þurfa þeir 
að gangast undir próf með því 
að elda máltíð að eigin vali sem 
dómararnir smakka og greiða 
atkvæði um hvort viðkomandi 
fái hvíta Masterchef-svuntu eða 
ekki. Nái keppendur inn bíður 
þeirra hið erfiða verkefni að 
þóknast bragðlaukum dómara. 
Þrautirnar verða þyngri um leið 
og keppendum fækkar. Að lokum 
stendur einn sigurvegari uppi 
sem meistarakokkur.

Þriðja þáttaröðin sem nú verð-
ur sýnd á Stöð 2 fékk flesta áhorf-
endur, eða 6,12 milljónir. Sigur í 
Masterchef getur breytt lífi kepp-
anda mikið, aukið tækifæri hans 
og frama í starfi. 

GORDON RAMSEY VELUR 
MEISTARAKOKK
Masterchef-þættirnir hafa slegið í gegn í 35 löndum.
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Vinsældir OZ-appsins verða meiri með 
hverjum deginum sem líður. Appið er einfalt í 
notkun og hentar öllum. 
Aron Frank Leópoldsson er virkur notandi 
OZ-appsins og hefur góða reynslu af því. 
„Ég fékk mér það um leið og það kom í beta-
útgáfu og hef því notað það í fjóra mánuði,“ 
segir Aron sem starfar hjá Advania. Hann 
tekur stundum næturvaktir og því kemur fyrir 
að hann missir af uppáhaldsþáttum sínum. 
Þar kemur OZ-appið sterkt inn. 

„Ég er mikið í því að safna þáttum, sér-
staklega íslenskum. Þættirnir Tossarnir og 
Pönk í Reykjavík með Jóni Gnarr eru í miklu 
uppáhaldi. Svo horfi  ég líka á fréttirnar og 
þætti eins og The Simpsons,“ útskýrir Aron. 

„Þegar ég kemst heim og upp í sófa, tengi 
ég iPad-inn við Apple TV-tækið mitt og horfi  
á þættina í sjónvarpinu,“ segir Aron en hon-
um þykir forritið afar einfalt í notkun. „Þetta 
er mjög notendavænt og þægilegt, mesta 
snilldin fi nnst mér samt að geta safnað 
uppáhaldsþáttunum.“ 

Óhætt er að segja að OZ-appið geti nýst 
öllum, hvar og hvenær sem er. Í appinu er 
bæði hægt að safna uppáhaldsþáttunum og 
spóla allt að klukkutíma til baka. 

OZ-APPIÐ HENTAR ÖLLUM

OZ-appið hentar vel fólki eins og Aroni Frank Leópoldssyni, sem vinnur vaktavinnu. 
Hann safnar sínum uppáhaldsþáttum á appinu og þarf því ekki að hafa áhyggjur 
þótt hann missi af þeim þegar þeir eru á dagskrá.

MASTERCHEF USA 
kl. 20.00 fi mmtudaga
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Donald McNichol Sutherland á aðdáunar-
verðan leiklistarferil að baki sem spann-
ar fimmtíu ár. Þessi 78 ára gamli kanad-
íski leikari hefur leikið í yfir 130 myndum 
en meðal þeirra frægustu eru The Dirty 
Dozen, M*A*S*H, The Day of the Locust, 
Ordinary People, 1900, Invasion of the 
Body Snatchers,Don‘t Look Now, Klute, 
Casanova eftir Fellini, JFK og Kelly‘s 
Heroes.

Sutherland hefur margsinnis unnið til 
verðlauna fyrir leik sinn enda fer honum 
jafn vel að leika illmenni sem ljúfmenni, 
og allt þar á milli.

Sutherland er faðir leikarans Kiefers 
Sutherland sem hann á með fyrrverandi 
eiginkonu sinni. Með núverandi eiginkonu 
á hann þrjá syni til viðbótar, Rossif, Angus 
Redford og Roeg. Allir synir hans fjórir 
eru nefndir í höfuðið á leikstjórum sem 

Sutherland hefur unnið með í gegnum tíð-
ina. Kiefer er nefndur eftir Warren Kiefer 
sem leikstýrði Sutherland í hans fyrstu 
kvikmynd í fullri lengd. Roeg heitir eftir 
leikstjóranum Nicolas Roeg, Rossif eftir 
franska leikstjóranum Frédéric Rossif og 
Angus Redford fékk millinafnið frá Robert 
Redford.

Sutherland býr í Quebec í Kanada en 
lætur sig varða málefni Bandaríkjanna 
enda starfar hann þar að mestu. Hann 
gerðist til dæmis bloggari á vefsíðu Huff-
ington Post árið 2008 meðan kosninga-
baráttan til forseta Bandaríkjanna stóð 
sem hæst. Þar lýsti hann opinberlega yfir 
stuðningi við Barack Obama.

Donald Sutherland leikur Micheal Dorn, 
stofnanda alþjóðasveitar, í glænýjum 
þáttum, Crossing Lines sem hefjast á Stöð 
2 næstkomandi sunnudag. Dorn horfði í 
æsku upp á nasista myrða fjölskyldu sína. 
Hann hefur síðan varið ævinni í að elta 
uppi stríðsglæpamenn.

BIG BANG THEORY
kl. 20.00 þriðjudaga

CROSSING LINES
Hefst 14. júlí

AFKASTAMIKIL 
STÓRSTJARNA
Donald Sutherland fer með hlutverk Michaels Dorn í hinni 
geysispennandi sakamálaseríu Crossing Lines sem hefst 
á Stöð 2 sunnudaginn 14. júlí.

Melissa Rauch leikur Bernadette Rostenkowski, kærustu Howards 
Wolowitz. Hún vann meðfram námi sem þjónustustúlka á Cheese-
cake Factory en eftir doktorsútskrift sína í örverufræði fékk hún vel 
launað starf hjá lyfjaframleiðanda. Bernadette hefur afar skræka 
rödd en þegar hún reiðist líkist rödd hennar afar mikið rödd móður 
Wolowitz.

Bernadette er kaþólsk en leikkonan Rauch er hins vegar af gyð-
ingaættum. Hún er með BA-gráðu í leiklist frá Marymount Man-
hattan College. Meðfram námi stundaði Rauch uppistand á Man-
hattan. Þar hélt hún uppi eins manns atriðinu The Miss Education 
of Jenna Bush þar sem hún lék forsetadótturina þáverandi.
Rauch hefur komið fram í fl eiri sjónvarpsþáttum á borð við True 
Blood, The Offi ce og kvikmyndinni I Love You Man. Hún er einnig 
meðlimur í grínhópnum The Realest Real Housewives.

Mayim Bialik leikur hina nördalegu Amy Farrah Fowler, vinkonu 
Sheldon Cooper. Sheldon og Amy kynntust í gegnum stefnu-
mótasíðu en Raj og Howard skráðu Sheldon á síðuna að honum 
forspurðum. Amy og Sheldon eru lík að mörgu leyti, þó Amy sæk-
ist mun meira eftir félagsskap annarra. Amy er með doktorsgráðu 
í taugalíffræði og er ofurgáfuð líkt og leikkonan Bialik sjálf. Bialik 
sótti nám við UCLA-háskóla þó hún hafi  fengið inni bæði í Harvard 
og Yale. Hún er með doktorsgráðu í taugavísindum og BA-próf í 
hebresku og gyðingafræðum.

Bialik hefur leikið frá unga aldri. Hún var til dæmis stjarna 
gamanþáttanna Blossom í fi mm ár frá 1990 til 1995. Hún hefur 
komið fram í þáttum á borð við MacGyver, Beaches og Curb Your 
Enthusiasm, auk þess sem hún kom fram í tónlistarmyndbandi 
Michaels Jackson við lagið Liberian Girl. Bialik hefur hlotið mikið 
lof fyrir leik sinn í Big Bang Theory og var meðal annars tilnefnd til 
Emmy-verðlauna. Hún á tvo syni og gaf á síðasta ári út uppeldis-
bókina: Beyond the Sling: A Real-Life Guide to Raising Confi dent, 
Loving Children the Attachment Parenting Way.

EKTA NÖRDASTELPUR



 

Ef þig hefur alltaf langað til að vita 
hvaða teiknimyndapersónu Ragga 
Gísla myndi helst vilja eyða ævinni 
með eða hver er hennar eftirlætis 
Stuðmaður ættirðu ekki að missa af 
Besta svarinu á föstudaginn kemur.
Ragga Gísla mun mæta til Sveppa 
sem spyr vinkonur hennar spjörun-
um úr. Spurningarnar koma til með 
að sýna söngkonuna Röggu í tals-
vert nýju ljósi.

Vinkonur Röggu eru þær Dóra 
Takefusa og leikkonurnar Elma 
Lísa Gunnarsdóttir og Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir.

BESTA SVARIÐ Á 
FÖSTUDAGSKVÖLD

BESTA SVARIÐ
Kl. 20.05 föstudaga
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Fjórar stöðvar fylgja áskrift að Stöð 2, þar 
á meðal Stöð 2 Krakkar. Dagskráin á Stöð 
2 Krakkar nær yfir rúman hálfan sólar-
hring á degi hverjum. Útsendingar hefjast 
klukkan sjö á morgnana og standa fram til 
klukkan 20.

Allir krakkar ættu að finna eitthvað við 
sitt hæfi í fjölbreyttri dagskrá Stöðvar 2 
Krakkar. Meðal þeirra góðkunningja sem 
eiga heimili á stöðinni dag hvern eru Dóra 
landkönnuður, Diego, Svampur Sveins-
son, Doddi, Mörgæsirnar frá Madagask-
ar, Strumparnir, Tommi og Jenni og íbúar 
Latabæjar, svo fátt eitt sé nefnt.

Stöð 2 Krakkar á sér sístækkandi hóp 

dyggra áhorfenda en stöðin hefur fest 
sig í sessi meðal yngstu áhorf-
endanna frá því að hún fór 
fyrst í loftið fyrir 
tæpu ári.

Aðrar  fylgistöðvar 
Stöðvar 2 eru Stöð 
2 Bíó, Stöð 2 Gull og 
Popptíví en auk þess 
hafa áskrifendur aðgang 
að stórauknu netfrelsi. 

Áskrift að Stöð 2 með 
öllum fylgistöðvum og 
viðbótarþjónustu kostar 
265 krónur á dag.

Ragnhildur Gísladóttir mætir með þrjár góðar vinkonur.

Fyrsta sería af The Newsroom náði miklum vinsældum 
á skömmum tíma og strax var ákveðið að hefja gerð 
annarrar þáttaraðar. 

Aaron Sorkin, höfundur þáttanna, fékk hins vegar bak-
þanka þegar framleiðsla var hafi n. Hann áttaði sig á því að 
fyrstu þrír þættirnir í nýju þáttaröðinni myndu skapa vand-
ræði við framvinduna. Þegar þetta rann upp fyrir honum 

höfðu fyrst
um sökum 

Hver þátt
stjórnendur
traust til ák
því búast v
heilsteyptu

TILBÚIN FRÉTT
RAUNVERUL
Önnur þáttaröð af hinum vinsælu þáttum Th
um Will McAvoy og félaga hans á metnaðar

THE NEWSROOM
kl 21.30 á mánudögum

FJÖLBREYTT 
KRAKKADAGSKRÁ 
FYLGIR ÁSKRIFT

Neal Sampat 
Leikinn af Dev Patel
Hinn breski Neelamani Sampat er 
kallaður Neal og sér um fréttabloggið. 
Hann hóf fréttamennsku þegar hann 
lenti í sprengjuárás í lest, tók allt 
upp á vídeó með símanum sínum og 
sendi á fréttastofu í London.

Charlie Skinner 
Leikinn af Sam Waterst
Charlie er fréttastjóri Atlant
News (ACN) og hefur áratu
af fréttamennsku. Hann stý
stofunni af heilum hug.

Sloan Sabbith 
Leikin af Oliviu Munn
Sloan sér um fjármálafréttirnar. Hún 
er með doktorsgráðu í hagfræði líkt 
og faðir hennar, og hefur numið hag-
fræði í að minnsta kosti fi mmtán ár. 

Don Keefer 
Leikinn af Thomas Sad
Don er útsendingarstjóri þá
Right Now með Elliot Hirsc
vinnur oft með fréttastofun
er kærasti Maggie og gjarn
hvert drama í kringum þau.
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Hvað felst í starfi nu?
Fyrst og fremst  að koma þeim sem situr fyrir framan myndavél-
ina vel útlítandi í settið á réttum tíma. Allt er samtvinnað; fatn-
aður, hár og smink og svo auðvitað fréttamaðurinn sjálfur eða 
þáttarstjórnandinn sem hefur verið á spani allan daginn og þarf 
smá klapp á bakið. Örlítið glens og grín skemmir ekki fyrir og oft-
ast er mikið fjör í sminkinu.

Hvað tekur langan tíma að sminka?
Helst vildi ég fá 30-40 mínútur með konurnar. Karlarnir þurfa 
mun skemmri tíma.

Færðu þann tíma sem þú þarft?
Oft hefur þurft að að hlaupa á eftir fólki inn í stúdíó, stundum 
hefur hreinlega þurft að sminka inni í stúdíói en það gerist oftar 
með karlmennina en konurnar. 

Þarf að laga sminkið milli frétta?
Ekki svo mikið í fréttum, en í þáttagerð sem tekur lengri tíma í 
upptöku getur þurft að púðra fólk annað slagið og laga varalit. Það 
er mjög heitt í stúdíóinu út af lýsingunni. Þannig er það til dæmis 
í kosningavökunum, sem eru lengstu beinu útsendingarnar. Þær 
hafa stundum staðið fram á morgun.

Kemur fólk með eigin snyrtivörur?
Einstöku sinnum koma konurnar kannski með nýja varalitinn sinn 
en ég er með ákveðið meik og púður sem er sérvalið fyrir lýs-
inguna í stúdíóinu en það er stór munur á professional-förðunar-
línum og þeim sem konur nota almennt. 

Færðu stundum að heyra einhver leyndarmál?
Ó já, fullt af leyndarmálum, mjög skemmtilegum leyndarmálum!

Einhverjar skondnar uppákomur?
Það gerist alltaf eitthvað í sminkinu. Við viljum hafa það þannig. 
Sumir koma á síðustu stundu og þá er mikið stress. En allt gengur 
þetta oftast slysalaust fyrir sig, eða næstum því! Sumir hafa mætt 
dressaðir að ofan en í stuttbuxum eða gömlum joggingbuxum, sem 
skiptir engu máli, það sést til dæmis ekki í fréttasettinu. Sumir 
hafa sofnað í sminkstólnum og sumir hafa gleymt sér í spjalli og 
rankað við sér á síðustu stundu! Sumir hafa líka verið mjög stress-
aðir. En ekkert af því sem gerist eða heyrist í sminkinu fer út 
fyrir veggi þess, það eru óskrifuð lög. Eins og sagt er í Las Vegas: 
What happens in Vegas, stays in Vegas!

ÞEÐ SEM GERIST 

Í VEGAS...
Kristín Friðriksdóttir, förðunarfræðingur á 
Stöð 2, segir frá starfinu

u tveir þættirnir þegar verið teknir upp. Af þess-
frestaðist frumsýning seríunnar um mánuð.  
tur kostar milljónir dollara í framleiðslu svo 
r HBO-sjónvarpsstöðvarinnar hljóta að bera 

kvarðanatöku Sorkins. Áhorfendur mega 
við vandaðri og vel ígrundaðri þáttaröð með 
m söguþræði. 

Umfjöllunarefni hinnar skálduðu fréttastofu eru raun-
veruleg málefni, en meðal þess sem tekið verður til um-
ræðu í nýju seríunni eru Occupy Wall Street-mótmælin og 
fl eira. 

Sorkin tekur fram að engin þörf sé á að hafa séð fyrri 
seríuna til að fylgjast með þeirri nýju. 

TASTOFA MEÐ 
LEG FRÉTTAEFNI
he Newsroom hefur nú göngu sína eftir nokkra bið. Þátturinn fjallar 
rfullri fréttastofu. Fyrsti þátturinn verður sýndur á mánudagskvöld. 

ton
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Will McAvoy 
Jeff Daniels
Will er lögfræðingur að mennt og aðal-
fréttalesari kvöldfréttanna. Hann varð 
landsfrægur fyrir að ganga aldrei fram 
af neinum og var iðulega  kallaður 
„Jay Leno fréttalesaranna“. Hann átti 
í ástarsambandi við Mackenzie en því 
lauk árið 2007.

Mackenzie McHale 
Emily Mortimer
Mackenzie er af breskum ættum en 
uppalin í Bandaríkjunum. Hún er oft-
ast kölluð Mac. Hún er útsendingar-
stjóri kvöldfréttanna ásamt Jim. Hún 
var ráðin inn í upphafi  fyrstu seríu 
og metnaður hennar bjargaði kvöld-
fréttatíma ACN.

oski
áttarins 
ch en 
ni. Hann 

nan er eitt-
. 

Maggie Jordan 
Alison Pill
Maggie er dálítið óörugg, en hún 
er pottþéttur starfskraftur þrátt fyrir 
einstaka klúður. Hún er hreinskilin, 
heiðarleg og trygg fréttunum og yfi r-
manni sínum. 

Jim Harper 
Leikinn af John Gallagher Jr.
Jim er annar útsendingarstjóri kvöld-
fréttanna. Hann kom til liðs við 
stofuna ásamt Mackenzie, en þau 
komu samferða heim frá stríðsfrétta-
mennsku í Írak.



Miðvikudagur
Sherlock Holmes: A 
Game of Shadows 
Hörkuspennandi og stórgóð 
mynd með Robert Downey 
Jr., Rachel McAdams, Noomi 
Rapace og Jude Law í aðal-
hlutverkum. 

Fimmtudagur
Bridesmaids 
Fersk, frum-
leg og hár-
beitt gaman-
mynd. Lillian 
fær Annie 
vinkonu 
sinni það 
hlutverk að 
skipuleggja 
brúðkaupið 
Lillian.

Föstudagur

Bad Teacher 
Geggjuð gamanmynd með 
Cameron Diaz í hlutverki afar 
óhæfs kennara sem þarf að 
takast á við ýmsar áskoranir í 
nýju starfi .

Laugardagur
Erin Brockovich 
Saga Erin 
Brockovich 
vakti heimsat-
hygli. Hún 
átti tvö mis-
heppnuð 
hjónabönd 
að baki og 
var einstæð 
móðir með 
þrjú börn 
þegar hún 
hóf störf á 
lögfræðistofu. 

Sunnudagur
Any Given Sunday 
Raunsönn kvikmynd um lífi ð 
í ameríska fótboltanum, utan 
vallar sem innan. Al Pacino 
og Cameron Diaz í aðalhlut-
verkum.

Mánudagur
Walk the Line 

Rómantísk 
og átakanleg 
Óskarsverð-
launamynd með 
Joaquin Phoenix 
og Reese Wit-
herspoon í aðal-
hlutverkum.  

Þriðjudagur
Karlar sem 
hata konur
Karlar sem hata 
konur er fyrsta 
myndin í ógleyman-
legum þríleik sem 
byggður er á bókum 
Stiegs Larsson. 

MYNDIR HELGARINNAR

YOUR HIGHNESS
Föstudag kl. 22:45 

Bráðfyndin gamanmynd um prinsinn Fabious sem leggur 
upp í frægðarför ásamt letiblóðinu bróður sínum til að frelsa 
eiginkonu sína úr fjötrum illskeytts galdramanns. En það 
er bara byrjunin á vandræðunum. Með aðalhlutverk fara 
Danny McBride, Natalie Portman, James Franco og Zooey 
Deschanel.

ONE FOR THE MONEY
Laugardag kl. 21:35 

Katherine Heigl í rómantískri gamanmynd 
um fráskilda konu sem heldur út í lífi ð eftir 
að hafa misst vinnuna.

10 BÍÓ Á 
STÖÐ 2 BÍÓ

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2

Nú býðst áskrifendum í Stöð 2 
Vild 50% afsláttur af Mongoose 
Switchback Expert 2013-hjóli. 
Tilboðsverðið er aðeins 44.950 
krónur í stað 89.900 krónur.  

Að auki er 20% afsláttur af öðrum 
alvöru Mongoose-hjólum.

Frí upphersla innan þriggja 
mánaða frá kaupdegi fylgir 
öllum nýjum, seldum hjólum 
á verkstæði GÁP.

AFSLÁTTUR AF 
GÆÐAHJÓLUM

Laugardagur 13. júlí
Thai XI - Man. Utd.

Laugardagur 13. júlí
Preston - Liverpool

Laugardagur 20. júlí
Australian All Stars - Man. 

Utd.

Þriðjudagur 23. júlí
Yokohama Marinos - Man. 

Utd.

Miðvikudagur 24. júlí
Tottenham - Sunderland

Miðvikudagur 24. júlí
Man. City - South China

Miðvikudagur 24. júlí
Bayern München - Barcelona

Föstudagur 26. júlí
Cerezo Osaka - Man. Utd.

Laugardagur 27. júlí
Leikur um 3. sæti í Barclays 

Asia Trophy
Laugardagur 27. júlí

Úrslitaleikur í Barclays Asia 
Trophy

Sunnudagur 28. júlí 
Thailand National Team - 

Liverpool
Mánudagur 29. júlí

Kitchee - Man. Utd.
Miðvikudagur 31. júlí

Man. City - AC Milan,
Miðvikudagur 31. júlí

Bayern München - Sao Paulo

Tilboðið gildir 
út júlí.

Einnig 20% afsláttur af öðrum alvöru Mongoose-hjólum hjá GÁP
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Enska úrvalsdeildin snýr aftur í ágúst. Við fylgjumst með 
æfingaleikjum stórliðanna frá upphafi.

STÓRLIÐUNUM FYLGT 
HVERT FÓTMÁL

PRESTON – LIVERPOOL
kl. 16.40 á laugardaginn

THAI XI – MAN. UNITED 
kl. 12.55 á laugardaginn

Rauði herinn er nú að hefja 
undirbúning sinn fyrir 
næstu leiktíð og stefnan hjá 
Liverpool fyrir næsta vetur er 
toppbaráttan í deildinni. Það 
verður gaman að fylgjast með 
nýju leikmönnunum hjá 
Liverpool.

Englandsmeistarar 
Manchester United heimsækja 
Asíu þar sem heimamenn 
í Taílandi hafa sett saman 
úrvalslið til að taka á móti 
stjörnum prýddu liði United.
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Allt að 

12 klst
Rafhlöðuending

komin í verslanir epli.is

MacBook Air 11”
Aðeins 1,08 kg

Verð frá: 189.990.-

MacBook Air 13”
Aðeins 1,35 kg

Verð frá: 219.990.-

Hraðari flash diskur
MacBook Air býr yfir ótrúlegri 
flash-tækni, og nýjasta kynslóðin er 
nú allt að 45% hraðvirkari.

Ný þráðlaus tækni
Glæný þráðlaus tækni, kölluð 802.11ac, 
sem er allt að 3x hraðvirkari en fyrri 
kynslóð. 

Nýjasta kynslóð Intel örgjörva
Ofurhröð tækni með öflugri grafík.



GILDIR AÐEINS Á ÍSLANDI

EVE ONLINE SPILUNARKORT
50 DAGAR


